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ZVed. oddělení obranných příprav 
kapitán Ing. Jan ŠVERMA 



OCHRANA ČESKÉ REPUBLIKY 
STAV NEBEZPEČÍ - NOUZOVÝ STAV (MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI / ZÁCHRANNÉ PRÁCE / LIKVIDAČNÍ PRÁCE) 

 
Zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky (ústavní zákon) 
 
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
 
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
 
Směrnice NGŠ Armády ČR k nasazování sil a prostředků v rámci IZS a k plnění úkolů PČR 
 
Nařízení NGŠ k předurčení sil a prostředků k plnění úkolů ve prospěch IZS a dalších úkolů vyplývajících ze zákona o ozbrojených silách ČR 
 

OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY 
STAV OHROŽENÍ STÁTU (SOS) - VÁLEČNÝ STAV (VS) 

 
Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky 
 
Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky 
 
Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování 
 
Dopl-1-1 Odvodní řízení, dobrovolné převzetí výkonu branné moci a povolání vojáků k výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení 
 

OSTATNÍ ZÁKONY 
 
Zákon č. 220/1999 Sb. o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 
 
Zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání 
 
Návrh zákona o službě vojáků v záloze 



Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS - tzv. ODŘADY: 
 
• Odřady pro nouzové ubytování 
 
• Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc 
 
• Odřady pro pomoc technikou 
 
• Odřady pro zabezpečení sjízdnosti 
 
• Odřady pro terénní a zemní práce 
 
• Odřady pro průzkum a detekci látek  CBRN  
         (Chemical Biological Radiological Nuclear) 
 
• Odřady pro dekontaminaci osob a techniky 
 
• Zdravotnické odřady 
 
• Veterinární odřady 
 
• Letecké síly a prostředky pro záchranné práce 

 
 

 Základním úkolem Armády ČR je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení 

IZS je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a 
samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné 
události. Činnost, úkoly a pravomoci IZS vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. 



 
• 4x Odřady pro nouzové ubytování - 72 hod / 30 os - převoz materiálu a vybudování tábora pro 450 osob 
 
• 2x Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc - 72 hod / 10 a 20 os - evakuace osob z ohrožené oblasti, převoz humanitární pomoci 
 
• 1x Odřady pro pomoc technikou - 72 hod / 4 os - vyproštění vozidel (kalamitní situace na komunikacích) 
 
• 2x Odřady pro zabezpečení sjízdnosti - 72 hod / 5 a10 os - zemní práce k zab. průjezdnosti (nouzové přemostění komunikace 20m) 
 
• 2x Odřady pro terénní a zemní práce - 72 hod /  6 a 7 os - zemní práce, hloubení a navážka (provádění trhacích a demoličních prací) 
 
• 5x Odřady pro průzkum a detekci látek  CBRN - 2, 6, 12, 24 hod / 2-4 os - mobilní (letecký)průzkum (rad., biolog., chem.) a      

      mikrobiologická laboratoř 
 
• 3x Odřady pro dekontaminaci osob a techniky - 24 hod / 14+13 a 24+13 os - dekontaminace osob a techniky 
 
• 2x Zdravotnické odřady - 72 hod / 3 os - mobilní zdravotnický tým a speciální infekční nemocnice (Těchonín) 
 
• 1x Veterinární odřady - 72 hod / 4 os - veterinární zásahová skupina 
 
• 3x Letecké síly a prostředky pro záchranné práce - 0, 2, 6 hod / 11 a 26 os - nenadálé úkoly (evakuace, SAR), letecká přeprava  

      humanitární pomoci, zahraniční evakuace 
 
 

SaP AČR předurčené - pro Policii ČR (200 os), pro JE (705 os), pro SSHR (47 os), pro ARMS (29 os) 
 





Vyžadování SaP AČR ve prospěch IZS (tzv. odřady) dle zákona č. 219/1999 Sb. (§ 16 odst.1 a odst.2) nebo podle zákona č.239/2000 Sb. (§20, 
§21 a §22). Nasazení SaP AČR je řízeno Směrnicí NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků Armády ČR v rámci integrovaného záchranného 
systému (IZS) a k plnění úkolů Policie ČR, resp. Nařízení NGŠ k předurčení sil a prostředků k plnění úkolů ve prospěch IZS a dalších úkolů. 
 
• o nasazení SaP AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR rozhoduje ZNGŠ - Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti velící generál) 
• v případě, že by nasazení SaP AČR ohrozilo plnění základních úkolů OS, může být nasazení SaP odmítnuto 



Je vyžadováno podle zákona č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému (§21 a §22). Nasazení SaP AČR je řízeno Směrnicí 
náčelníka GŠ AČR k nasazování sil a prostředků Armády ČR v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) a k plnění úkolů Policie ČR. 
 
• o použití armády k likvidaci následků pohromy nad rámec vyčleněných SaP AČR ve prospěch IZS („odřady“) rozhoduje vláda (§16 

zákona č.219/99 Sb. o ozbrojených silách)  



název VU/VZ příjmení a jméno funkce  
služební 

mobil 
telefon  

pracoviště 
fax 

Krajské vojenské velitelství                                 
Ústí nad Labem                                                                                                               

plk. gšt. Ing. Domorák Rostislav  ředitel 602 643 978 973 286 101 

973 286 115 

pplk. Ing. Schwarzbach Jan 
zástupce ředitele                                                           

vedoucí oddělení řízení a podpory 
602 117 169 973 286 104 

mjr. Ing. Procházka František 
vedoucí oddělení                                                              

obranných příprav 
  973 286 122 

kpt. Ing. Šverma Jan 
ZVed. odd. obranných příprav - 

krizové řízení 
602 151 939 973 286 217 

npor. Ing. Brzáková Bohumila ZVed. odd. řízení a podpory 702 000 774 973 286 109 

prap. Bizzarri Jiří 
starší pracovník štábu                                                               

- ženista 
724 605 004 973 286 188 

Bc. Poláčková Věra tiskový a informační důstojník 602 278 959 973 286 154 

  ostraha   973 286 160 

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY                
SPOLEČNÉ OPERAČNÍ  

CENTRUM MO 

genmjr. Ing. Baloun Jiří, Ph.D., MSc. 
zástupce náčelníka generálního 

štábu - ředitel SOC 
  973 216 003 973 216 023 

 stálá směna SOC MO 
společné operační centrum 

(SOC) MO ČR 
  

973 212 070        
973 217 180 

973 212 076        
973 217 182 

4. brigáda rychlého nasazení 
plk. gšt. Ing. Hlaváč Miroslav velitel 724 801 028 973 280 201 973 280 240                                                                  

973 280 201   dozorčí   973 280 200 

41. mechanizovaný prapor 
pplk. Ing. Líbal Jiří velitel   973 280 330 973 280 401                                                          

973 280 518   dozorčí   973 280 500 

Rota radiového průzkumu 
rtm. Soldatov Andrej velitel   973 289 114 

  
  ostraha   973 289 111 

Vojenské výcvikové zařízení 
rtm. Kubát Marek správce zařízení 604 808 238 973 262 800 

  
  ostraha   973 262 810 

Provozní středisko  0412 
Ing. Kollár Štefan vedoucí referátu   973 287 151 

  
  ostraha   973 287 167 

Zásobovací úsek Trávčice 
mjr. Ing. Mátl Jan velitel 724 540 599 973 283 601 

973 283 608 
  dozorčí   973 283 611 

Rota zabezpečení                                                         
záložního místa velení 

 kpt. Ing. Kolcun Milan velitel 602 563 851 973 285 801 
973 285 810 

  dozorčí   973 285 800 

Radiotechnická rota 
kpt. Ing. Vaľko Peter velitel 602 570 423 973 282 801 

973 282 810 
  dozorčí     




